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Приложение
СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА АОБР ПРЕЗ 2020 Г.
№
по
ре
д

1

2

Дата

Събитие/Тема/Позиция

14.01.2020

Заседание на АОБР.
Предаване на председателството от БТПП на КРИБ и
приемане на приоритетите за 2020 г.
Позиция на АОБР относно замесването на „Стомана
Индъстри“ АД в проблема с безводието в Перник.
Предприятието е едно от водещите в икономиката и найголемият работодател в област Перник.
Пресконференция на АОБР за представяне на приоритетите
за 2020. На пресконференцията участие взеха
председателите на четирите работодателски организации
Писмо до Дечо Дечев, управител на НЗОК, относно
определяне представителите в състава на НС на НЗОК за
периода 2020-2025г.
(вх.№15.01-1/22.01.2020 г.)
Писмо до Деница Николова, зам.-министър на
регионалното развитие и благоустройството, относно
номиниране
на
представители
на
национално
представителните организации на работодателите за
членове в Съвместния комитет за наблюдение по
Програмата за трансграничното сътрудничество между Р
България и Р Сърбия за програмен период 2014-2020
Писмо до Деница Николова, зам.-министър на
регионалното развитие и благоустройството, относно
номиниране
на
представители
на
национално
представителните организации на работодателите за
членове в Съвместния комитет за наблюдение по
Програмата за трансграничното сътрудничество между Р
България и Р Турция за програмен период 2014-2020
Писмо до министър-председателя относно решение на
Народното събрание за ТЕЦ „Марица Изток 2“
(вх.№ 8.10-25/6.02.2020 г.)

16.01.2020

3

24.01.2020

4

21.01.2020

5

6

23.01.2020

23.01.2020

7

6.02.2020

8

7.02.2020

9

7.02.2020

Писмо до Николай Гълъбов, директор ДБТ Люлин относно
определяне на представители от квотата на работодателите
в Съвета за сътрудничество
Писмо до Галина Мирчовска, директор ДБТ Сердика
относно определяне на представители от квотата на
работодателите в Съвета за сътрудничество

Адресат

Медии
Медии

Управител на НЗОК

Заместник-министър
на регионалното
развитие и
благоустройството

Заместник-министър
на регионалното
развитие и
благоустройството
Бойко Борисов,
министър председател
с копие до Томислав
Дончев, вицепремиер и
Теменужка Петкова,
министър на
енергетиката
Николай Гълъбов,
директор ДБТ Люлин
Галина Мирчовска,
директор ДБТ Сердика

1

10

10.02.2020

Становище в подкрепа на БФИЕК, БАМИ и БКХП по ЗИД
на Закона за ограничаване на изменението на климата №
902-01-58/5.11.2019 внесен от МС във връзка с внесени
между първо и второ четене промени, които намаляват
периода, в който определени производства имат право на
държавна помощ за индиректни разходи за въглеродни
емисии
(вх.№ ПГ-033-00-12/11.02.2020 г.)

11

10.02.2020

11

11.02.2020

12

12.02.2020

13

13.02.2020

Декларация на АОБР във връзка с рекордно високите цени
на електроенергията, които на 9 февруари достигнаха пъти
по-високи цени от средните за Европа с искане на оставките
на ръководствата на БЕХ, БНЕБ и ТЕЦ „МИ2“
Декларация на АОБР, КНСБ и КТ Подкрепа с искане за подобро информиране по отношение на ERM-2,
преустановяване на спекулациите около присъединяването
към еврозоната и идеите за провеждане на референдум за
присъединяване на страната към валутния съюз.
Работодатели и синдикати изразиха готовност за
включването
им
в
преговорния
процес
по
присъединяването ни към ERM-2, с цел по-бързо и
достоверно достигане на информацията до обществеността.
Становище в подкрепа на БФИЕК, БАМИ и БКХП по ЗИД
на Закона за ограничаване на изменението на климата №
902-01-58/5.11.2019 внесен от МС във връзка с внесени
между първо и второ четене промени, които намаляват
периода, в който определени производства имат право на
държавна помощ за индиректни разходи за въглеродни
емисии
(вх.№ 92-00-196/13.02.2020 г.)
Среща с министъра на енергетиката Теменужка Петкова в
продължение на декларацията относно цената на
електроенергията за индустрията. На срещата присъстваха
още изпълнителните директори на: "Булгаргаз" ЕАД Николай Павлов; „БЕХ“ ЕАД - Жаклен Коен; "ЕСО" ЕАД
Ангелин Цачев; „НЕК“ ЕАД – Иван Йончев; „БНЕБ“ ЕАД Константин Константинов; „Мини Марица Изток“ ЕАД –
Андон Андонов; ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД – Живко
Динчев и председателя и зам. председателя на комисията по
енергетика към НС – Валентин Николов и Димитър Петров.
Предстои допълнителна среща с ръководството на ТЕЦ
МИ2, за да се обсъдят мерки за оптимизиране работата на
дружеството с цел намиране на пазарни решения на
проблемите, които поставят дружеството в затруднено
положение.
Беше договорено да бъдат внесени законодателни промени,
които да дадат възможност да бъдат коригирани някои
пропуски в нормативната уредба, които спъват работата в
сектора.
Позиция във връзка с обобщените мерки за ограничаване на
злоупотребите при получаване на краткосрочни парични
обезщетения за временна нетрудоспособност по КСО
(вх.№ 03.04-5/19.02.2020 г.)

14

19.02.2020

Петър Кънев,
председател на
комисията по
икономическа
политика и туризъм
към НС
с копие до членовете
на комисиите по
околна среда и водите,
енергетиката, бюджет
и финанси и
европейските въпроси
и контрол на
европейските фондове
Медии

Медии

Емил Караниколов,
министър на
икономиката

АОБР

НСТС
Марияна Николова,
вицепремиер по
икономическата и

2

15

20.02.2020

16

21.02.2020

17

25.02.2020

18

25.02.2020

19

27.02.2020

20

27.02.2020

21

28.02.2020

22

4.03.2020

23

9.03.2020

Становище по предложение на н.п. Валентин Николов и
Димитър Петров по ЗИД на ЗОИК с искане да се запази
първоначалния срок по прилагане на компенсаторната
схема 1 юли 2019 – 31 декември 2020 и предложението за
намаляване на този срок да бъде оттеглено от народните
представители.
(вх.№ Ке-006-01-2/20.02.2020 г.)
Писмо до зам. министъра на труда относно номинация на
зам. – председател на НСНЗ от страна на работодателските
организации
Участие в кръгла маса на тема „Нов етап от
либерализацията на електроенергийния пазар“. По време
на срещата беше представена презентация с предстоящите
промени в Закона за енергетика, които обхващат
следващата стъпка към пълната либерализация на
електроенергийния пазар. На срещата взеха участие
представители на КРИБ - К.Стаменов, И.Найденов БФИЕК, О.Чугунска - БТПП, Р.Радев и Т.Дечев – АИКБ и
К.Колев – БСК
Писмо от АОБР, ССИ и двата синдиката за среща с зам.
министър Зорница Русинова относно новата оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“
Среща с вицепремиера Томислав Дончев, министъра на
труда и социалната политика - Сачева, министъра на
вътрешните работи – Маринов и Димитър Георгиев от
ДАНС. Тема на срещата е раздела от тристранното
споразумение свързан с внос на работна ръка
Писмо до министъра на икономиката с искане на среща
относно обезпокоителното състояние на изпълнението на
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност
2014-2020 г.“. Програма изключително важна за бизнеса,
но поради забавяния от МИ има вероятност предприятията
да бъдат лишени от финансиране на добри проекти.
(вх.92-00-273/27.02.2020 г.)

Отворено писмо до министър-председателя относно
отхвърляне на законопроект за компенсиране на
индиректни разходи за въглеродни емисии в цената на
електрическата енергия
(вх.- 17.00-18/28.02.2020 г.)
Определяне
на
представители
от
страна
на
работодателските организации в работните групи по
изготвяне на правилник по чл.111 от Закона за здравето и
промяна на Наредба 3 от 2008 г. за условията и реда за
осъществяване дейността на службите по трудова
медицина
Становище по проект на Закон за изменение и допълнение
на Закона за патентите и регистрацията на полезни модели
внесен в НС от МС, № 002-01-11/4.02.2020 г.
(вх. Киоп-053-01-6/9.03.2020 г.)

демографската
политика, председател
на НСТС
НС
Комисия по енергетика
Председател
Валентин Николов

МТСП
Зам. министър
Лазар Лазаров
НС
Комисия по енергетика
Председател
Валентин Николов

МТСП
Зам. министър
Зорница Русинова
МС
Вицепремиера
Томислав Дончев
МИ
министър Караниколов
с копие до зам.
министър Иванова –
председател на КН
ОПИК 2014-2020 и
Смилена Костова – гл.
директор и р-л на
управляващия орган на
ОПИК
МС
Министър председател
Бойко Борисов
Медии
МЗ
Зам. – министър
Жени Начева

НС
Комисия по
икономическа
политика и туризъм
Петър Кънев
Копие правна комисия

3

24

10.03.2020

Писмо до министъра на околната среда и водите с искане да
се въведе уеб-базирана платформа за обработка на данни, в
която всяко предприятие, задължено да подава данни във
връзка с околната среда, да може директно да въвежда
своите данни в съответните програми на платформата.
(вх. 48-00-209/10.03.2020 г.)

МОСВ
Министър на околната
среда и водите
Емил Димитров

25

10.03.2020

Писмо до министър-председателя
българската икономика
(вх.08.01-25/10.03.2020 г.)

и

МС
Министър председател
Бойко Борисов

26

10.03.2020

Номинация на АОБР за участие в Граждански съвет към
Съвета за координация и сътрудничество определена на
ежегоден ротационен принцип в последователност – БТПП,
БСК, АИКБ и КРИБ. Представителя на АОБР за 2020 год. е
г-жа Валентина Зартова - БТПП

27

12.03.2020

Номинация на представител от квотата на работодателите в
Координационния съвет на националната платформа
„Обединени за ученето на възрастни“ – титуляр БТПП,
заместник КРИБ за следващата година се разменят

28

13.03.2020

29

16.03.2020

30

16.03.2020

31

16.03.2020

32

16.03.2020

Номинация за сформиране на национална трипартитна
делегация в предстоящата 109-та сесия на Международната
конференция на труда 25 май – 5 юни – делегат КРИБ, зам.
делегат АИКБ допълнителен представител БСК
Номинация на представител на работодателските
организации в състава на НС на НЗОК за периода 2020 –
2025
Среща с президента Радев във връзка с обявеното
извънредно положение и във връзка с епидемиологичната
обстановка в страната
Среща с министър Караниколов, министър Горанов и
министър Ангелкова – обсъждане на мерки във връзка с
епидемиологичната обстановка в страната
Становище с искане за спешно възстановяване на
надплатени суми за потребен природен газ за периода 5
август 2019 – 31 март 2020 г.

МП
Министър Данаил
Кирилов с копие до
дирекция
„Стратегическо
развитие и
програми“ изпълняващ
о функциите на
секретариат
МО
Национален
координатор за
изпълнение на
европейската програма
за учене на възрастни
МТСП
Министър Сачева

33

19.03.2020

34

23.03.2020

35

24.03.2020

36

25.03.2020

за

COVID-19

Декларация във връзка с предлагания ред за изменение за
внасяне на авансовите вноски за корпоративен данък на
база на данъчна печалба, декларирана за 2018
Предложение за преразглеждане на дължимата такса за
битови отпадъци от нефункциониращи обекти във връзка с
обявеното извънредно положение в страната, довело до
промени в стопанския и социалния живот
Писмо за среща с премиера на която да обсъдим мерки за
действие, които да гарантират постигането на ефикасни и
ефективни мерки на всеки етап от кризата
Коментар по икономическите мерки, обявени от министърпредседателя на извънреден брифинг на 24 март 2020 г.

НЗОК
Управител
Дечо Дечев
Президентство
МС
Министър на
енергетиката
Министър на
икономиката
Председател на КЕВР
Изп. директор на БЕХ
Медии
Председател на НС
Министър председател
Председател на УС на
СО
МС
премиер
Медии

4

37

30.03.2020

Позиция по повод ЗИД на ЗЕ във връзка с възстановяване
на средства от Булгаргаз ЕАД, с искане надплатените суми
за природен газ да се възстановят за целия период от 5
август 2019 до 31 март 2020 г.

38

1.04.2020

39

2.04.2020

Писмо до премиера с искане на среща, на която да обсъдим
допълнителни възможности в перспектива, които да
гарантират постигането на ефикасни и ефективни мерки на
всеки един етап от кризата в резултат на
епидемиологичната обстановка в страната
Становище във връзка с проект на ЗИД на Закона за
енергетика № 054-01-27 внесен от Валентин Николов и
група народни представители

40

3.04.2020

Декларация на АОБР с искане на оставката на министър
Теменужка Петкова

41

4.04.2020

Предложение за изменение и допълнение на Закона за
мерките и действията по време на извънредно положение
(вх. № КП-006-01-2/4.04.2020 г.)

42

9.4.2020

43

13.4.2020

44

15.04.2020

Предложение за промени и допълнение на Закона за
насърчаване на заетостта и Кодекса на труда относно
намаляване на срока при масови уволнения
Декларация от името на АОБР и национално
представителните синдикални организации в подкрепа на
изразената готовност на изп. власт за иницииране на
процедурата за кандидатстване на Р България в механизма
на обменните курсове ERM II
Мерки за смекчаване последиците от КОВИД-19 –
съгласувани позиции на АОБР, както и съгласувани
позиции на АОБР и двата синдиката

45

8.5.2020

Номинация на представител на работодателите във фонд
„Условия на труд“

46

18.5.2020

47

21.5.2020

Писмо относно включване на компенсациите за непреки
разходи за въглеродни емисии като неотложна мярка за
подпомагане не индустрията в условията на КОВИД-19
Писмо с искане за уточняване на датата на изтичане срока
за представяне на документите на кандидатстващите
организации, в който могат да предявят исканията си за
установяване на представителност на национално равнище

48

28.5.2020

49

28.5.2020

Декларация на АОБР в подкрепа на настоящата данъчна
система в България
Становище на АИКБ, БСК и КРИБ във връзка с
общественото обсъждане на процедурата за подбор на

Министър на
енергетиката
Вицепремиер Т.
Дончев председател на
комисия по енергетика
НС председател КЕВР
МС
премиер

Комисия по енергетика
към НС председател, с
копие до
председателите на ПГ
в НС
МС
Премиер
медии
НС председател
Народни
представители
Медии
МТСП
министър
Медии

Председател на НСТС
и зам. министърпредседател по
икономическата и
демографската
политика г-жа
Марияна Николова
Зам. министър на
труда и социалната
политика и управител
на фонд „Условия на
труд“ г-н Лазар
Лазаров
Министър на
икономиката г-н Емил
Караниколов
Председател на НСТС
г-жа Марияна
Николова
Министър на труда и
социалната политика гжа Деница Сачева
Медии
Управляващия орган
на ОП „Иновации и

5

проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване
на икономическите последствия от пандемията КОВИД-19“
Писмо до НЗОК, с което изразяваме съгласие ротацията в
НС на НЗОК да се осъществи след 1 юли 2020 г.

50

02.06.2020

51

03.06.2020

52

08.06.2020

53

09.06.2020

Номиниране на представители на работодателските
организации в експертните комисии към НАПОО

54

09.06.2020

55

12.06.2020

56

16.06.2020

Писмо с искане на среща от името на Работодателите и
синдикатите с министър председателя, на която да се
обсъдят мерките във връзка с КОВИД-19 и спящите акции
Определяне на представители за участие в Консултативния
комитет за координация на системите за социална
сигурност
Среща на национално представителните организации на
работодателите и на синдикатите с министър
председателя. Във фокуса на срещата бяха
икономическите и социалните мерки за преодоляване на
последиците от кризата във връзка с КОВИД-19, по които
е постигнат консенсус между социалните партньори в
рамките на НСТС. Обсъден беше и проекта на Закон за
уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за
безналични ценни книжа, водени в централния регистър на
ценни книжа от „Централен депозитар“ АД. Акцент на
разговора беше и Националното тристранно споразумение
по ключови теми за ускоряване на икономическото
развитие на страна, което предстои да се подпише.

57

17.06.2020

58

23.06.2020

Във връзка с решение на УС на фонд „Условия на труд“,
номиниране на двама представители /АИКБ и БСК/ за
включване в работна група, която да подготви материалите
във връзка с предложения към Насоките на ЕС за безопасно
завръщане на работното място в условията на КОВИД-19,
разработени от ЕАБЗР
Становище от АОБР и двата синдиката относно
организацията и реда за прилагане изискванията на Наредба
1 от 19.02.2020 за организацията и провеждането на
изпитите за придобиване на професионална квалификация

Подписване на Национално тристранно споразумение
между правителството и социалните партньори,
национално
представителните
организации
на
работодателите и на работниците и служителите.
Споразумението съдържа мерки в пет ключови сектори за
икономическото развитие на страната: Бизнес среда и
икономика; Енергетика; Европейска зелена сделка;
Демография, образование, пазар на труда и трудова
миграция; Политика за социална защита
Определяне на представители за участие в Консултативния
комитет за свободно движение на работници

конкурентоспособност
“
Проф. д-р Петко
Салчев управител на
НЗОК
Копие:
М-во на
здравеопазването
МТСП
Зам.министър и
управител на Ф
„УТ“ Лазар Лазаров
Министъра на
образованието г-н
Красимир Вълчев с
копие до министъра на
труда и социалната
политика,
председателя на
НАПОО и изп.
директор на АЗ
Емилия Димитрова
председател на
НАПОО
Министър
председателя
Бойко Борисов
МТСП зам. министър
Лазар Лазаров
Среща с премиера
Бойко Борисов; на
срещата участваха
вицепремиерите
Томислав Дончев и
Марияна Николова,
министърът на
финансите Владислав
Горанов, министърът
на икономиката Емил
Караниколов и
министърът на труда и
социалната политика
Деница Сачева.

МТСП министър
Деница Сачева

6

Номиниране на представители на работодателските
организации за членове на съвместен програмен комитет за
разработване
на
програмата
за
трансгранично
сътрудничество Гърция – България 2021-2027
Писмо до министъра на икономиката с искане за включване
на компенсациите за непреки разходи за въглеродни емисии
като неотложна мярка за подпомагане на индустрията
Писмо до генералния секретар на МОР, с което го
информираме, че след като сме се запознали с документите
за следващото ОС на МОР, нямаме бележки по обобщения
запис на генералния съвет на МОР за 2019 г., приемаме
сметките на МОР за 2019 г. и сме съгласни с работния план
за 2020-2021 г., както и приемането на новите организации
на работодателите
Номиниране на представители на работодателските
организации за членове на национална експертна
тематична работна група за подготовка на програма
„Черноморски басейн“ 2021-2027

59

29.06.2020

60

30.06.2020

61

02.07.2020

62

06.07.2020

63

07.07.2020

Писмо с искане за удължаване на действието на Насоките
за държавна помощ в областта на околната среда и
енергетиката /2014-2020/ до края на 2021 г.

64

10.07.2020

Становище относно ЗИД на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел № 054-01-60, внесен от Искрен Веселинов
и група народни представители

65

10.07.2020

Становище относно финансови корекции по договори,
сключени в рамките на процедура BG16RF0P002-2.001
„Подобряване на производствения капацитет в МСП“

66

10.07.2020

Писмо до зам. министъра на здравеопазването с одобрение
досегашните представители в НС на НЗОК да останат до
приключване на преброяването

67

13.07.2020

Поздравително писмо от името на работодателите и
синдикатите по повод приемането на страната ни в ERM II
и призив за стабилност и край на напрежението

МТСП министър
Деница Сачева
МИ министър Емил
Караниколов
Генералния секретар
на Международната
организация на
работодателите
Роберто Суарес Сантос
Десислава Георгиева
директор Дирекция
„Управление на
териториалното
сътрудничество“ МРРБ
Теменужка Петкова –
министър на
енергетиката;
Владислав Горанов министър на
финансите; Емил
Караниколов –
министър на
икономиката; копие
КЕВР
Анна Александрова
председател на
Комисията по правни
въпроси към НС;
копие: Менда
Стоянова КБФ; Георги
Гьоков КВНОЖГ;
Борис Ячев КБККИПЕ
Томислав Дончев –
зам. министър
председател; Е.
Караниколов –
министър на
икономиката; В.
Горанов – министър на
финансите
Зам. министър на
здравеопазването и
председател на НС на
НЗОК - Жени Начева
Президента;
председателя на НС;
министърпредседателя;
управителя на БНБ и
министъра на
финансите

7

Сигнал до главния прокурор във връзка с двустранно
договаряне през Българска независима енергийна борса на
непазарни сделки
Пореден грабеж на българската икономика – информация
до медиите по повод извършената непазарна сделка на 16
юли – продажба на 50 МВтч за последното тримесечие
базов товар на цени, значително по-ниски от пазарните.
Занижени с близо 20 лева на МВтч, причинени щети за 2,2
млн.лв. Продавач на занижена цена на тази електроенергия
е Топлофикация София
Позиция във връзка с необходими промени в нормативната
уредба за недопускане на непазарни сделки на екран
“Continuous trading” на Българската независима енергийна
борса

68

24.07.2020

69

24.07.2020

70

24.07.2020

71

27.07.2020

72

28.07.2020

73

30.07.2020

74

31.07.2020

74

31.07.2020

75

4.08.2020

76

4.08.2020

Писмо до зам. министър председателя, министър на
туризма и председател на НСТС, министър Сачева

77

5.08.2020

Писмо до министър Лъчезар Борисов относно предвидения
за банкови гаранции ресурс от 200 млн. лв. да бъде
инвестиран чрез грантова схема за ликвидна и
инвестиционна подкрепа на МСП за справяне с
последиците от КОВИД-19

По повод опита на Топлофикация София за замазване на
изнесената от АОБР информация за непазарната сделка на
16 юли се дава допълнителни пояснения в публичното
пространство
Среща с новия министър на икономиката Лъчезар Борисов
за конкретизиране на антикризисните мерки за бизнеса
Среща на представителите на четирите национално
представителни работодателски организации във връзка с
текущите разговори по обсъждането на Рамковото
споразумение за механизъм по договаряне и определяне на
размера на МРЗ за страната. Срещата се проведе в АИКБ.
Присъстваха АИКБ – В. Велев и И. Желязков, БСК – Д.
Бранков, БТПП – Ц. Симеонов и Л. Левичаров, КРИБ – Р.
Георгиева и Р. Йосифова /Паметна записка/
Среща на експерти на представителите на четирите
национално представителни работодателски организации
във връзка с изготвяне на предложение за ефективна
подкрепа на МСП чрез грантово финансиране в размер на
200 млн. лв. възстановени в ОПИК от ББР. Срещата се
проведе в офиса на КРИБ. Присъстваха АИКБ – Виолин
Ненков, БСК – Станислав Попдончев и Светла Дончева,
БТПП – Беата Папазова, КРИБ – Ангелина Добрева и
Добромир Василев
Среща в офиса на КРИБ във формат АОБР и синдикатите
във връзка с договаряне на Рамковото споразумение за
механизъм по договаряне и определяне на размера на МРЗ
за страната. Подобни срещи бяха проведени в АИКБ,
БТПП, КНСБ и КТ Подкрепа на 1.07.2020; 10.07.2020;
17.07.2020; 22.07.2020; 29.07.2020 и 31.07.2020
Писмо до министър Сачева

Главния прокурор
Медии

Министъра на
финансите; министъра
на енергетиката;
председателя на
Съвета на директорите
на БЕНБ ЕАД
Медии

Министър на труда и
социалната политика
Зам. министър
председател и
председател на НСТС
и министър на труда и
социалната политика
Министър на
икономиката
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78

12.08.2020

79

2.09.2020

80

2.09.2020

81

17.09.2020

82

24.09.2020

83

29.09.2020

84

1.10.2020

85

7.10.2020

86

20.10.2020

87

26.10.2020

88

29.10.2020

89

4.11.2020

Писмо до министър Петя Аврамова относно актуализация
на състава на Комитета за наблюдение по Програмата за
трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния –
България 2014 – 2020
Становище на АОБР до министър Лъчезар Борисов относно
разпределението на средствата за наддоговаряне по
процедура
BG16RFOP002-2.040
„Подобряване
на
производствения капацитет в МСП“
Среща на експертно ниво в КРИБ във формат АОБР по
повод предложенията на КНСБ в Заключителните
разпоредби на Рамковото споразумение за механизъм по
договаряне и определяне на размера на МРЗ за страната.
Среща в офиса на КНСБ във формат АОБР и синдикатите
във връзка с договаряне на Рамковото споразумение за
механизъм по договаряне и определяне на размера на МРЗ
за страната. Подобни срещи бяха проведени в АИКБ,
БТПП, КНСБ и КТ Подкрепа на 1.07.2020; 10.07.2020;
17.07.2020; 22.07.2020; 29.07.2020 и 31.07.2020
Становище на АОБР до министър Десислава Танева във
връзка с Проект на ПМС на Стратегически план за развитие
на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г.
Р България
Писмо до министър – председателя Бойко Борисов във
връзка с необходимостта от назначаване на нов изп.
директор на БЕХ
Среща в офиса на АИКБ във формат АОБР и синдикатите
във връзка с договаряне на Рамковото споразумение за
механизъм по договаряне и определяне на размера на МРЗ
за страната. Подобни срещи бяха проведени в АИКБ,
БТПП, КНСБ и КТ Подкрепа на 1.07.2020; 10.07.2020;
17.07.2020; 22.07.2020; 29.07.2020; 31.07.2020 и 17.09.2020
Среща в офиса на БТПП във формат АОБР и синдикатите
във връзка с договаряне на Рамковото споразумение за
механизъм по договаряне и определяне на размера на МРЗ
за страната. Подобни срещи бяха проведени в АИКБ,
БТПП, КНСБ и КТ Подкрепа на 1.07.2020; 10.07.2020;
17.07.2020; 22.07.2020; 29.07.2020; 31.07.2020; 17.09.2020 и
1.10.2020
Среща в офиса на КНСБ във формат АОБР и синдикатите
във връзка с договаряне на Рамковото споразумение за
механизъм по договаряне и определяне на размера на МРЗ
за страната. Подобни срещи бяха проведени в АИКБ,
БТПП, КНСБ и КТ Подкрепа на 1.07.2020; 10.07.2020;
17.07.2020; 22.07.2020; 29.07.2020; 31.07.2020; 17.09.2020;
1.10.2020 и 7.10.2020
Среща в КНСБ на ръководителите на организации във
формат АОБР и синдикатите във връзка с Рамковото
споразумение за механизъм по договаряне и определяне на
размера на МРЗ за страната
Становище АОБР – Финансови корекции по договори,
сключени в рамките на процедура BG16RFOP002-2.001
„Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Министър на
регионалното развитие
и благоустройството
Министър на
икономиката

Министър на
земеделието, храните и
горите
Министерския съвет

Зам. министър
председател Томислав
Дончев и Министър на
икономиката Лъчезар
Борисов

Среща в КРИБ във формат АОБР, за да можем да обсъдим
и постигнем общи позиции по Рамковото споразумение

9

Среща в КРИБ във формат АОБР и синдикатите във връзка
с Рамковото споразумение
Становище на АОБР по Кодекса на труда

90

10.11.2020

91

17.11.2020

92

20.11.2020

Становище на АОБР относно необходима промяна на
Правилата за работа на организиран борсов пазар на
електричес7ка енергия, екран „Непрекъсната търговия“

93

20.11.2020

94

24.11.2020

Определяне на представител за комисия за оценка и
подбор на програми/проекти предлагани за включване в
НПДЗ през 2021 г.
Становище на АОБР относно необходими нови мерки за
намаляване на негативното отражение на коронакризата
върху дейността на предприятията и върху икономиката на
България при втората вълна на КОВИД-19

95

30.11.2020

96

9.12.2020

97

14.12.2020

Препотвърждаване номинацията на АОБР за определяне на
представител за комисия за оценка и подбор на
програми/проекти предлагани за включване в НПДЗ през
2021 г.
Становище на АОБР относно въвеждането на финансови
мерки за компенсиране на непреките разходи за въглероден
диоксид
Становище на АОБР и синдикатите относно въвеждането
на финансови мерки за компенсиране на непреките разходи
за въглероден диоксид

Председатели на ПГ НС
Председателя на КЕВР
Изп. директор на БНЕБ
Министъра на
финансите
Зам. министър Лазар
Лазаров МТСП
Премиера на РБ
Вицепремиера Т.
Дончев
Министъра на
финансите
Министъра на
икономиката
Зам. министър Лазар
Лазаров МТСП
Премиера на РБ
Бойко Борисов
Премиера на РБ
Бойко Борисов
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